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Smart Candle® wordt in de Benelux verdeeld door:



Sinds Smart Candle® in 2001 zijn gepattenteerd systeem 
lanceerde, hebben ze zich op de markt geprofileerd 

als toonaangevend merk in LED tafelverlichting. 
Oorspronkelijk was de elektrische LED kaars 

bedoeld voor huiselijk gebruik, maar al snel 
werd Smart Candle® de grootste speler op 

de professionele markt. Die sterke positie 
hebben ze volledig te danken aan hun 

niet aflatend onderzoek naar steeds 
nieuwe en betere oplossingen in de 
LED verlichting. Het Smart  Candle® 
systeem kent bovendien uitge-
breide toepassingsmogelijkheden 
en is geschikt om in grote aantal-
len te gebruiken.

In zijn onafgebroken evolutie blijft Smart Candle® vasthouden  
aan 3 grote pijlers:

• Veiligheid: de intelligente LED-technologie van de Smart 
Candle® kaarsen zorgt voor een perfecte imitatie van  
de vlam van een waxinelichtje, maar zonder vuur, warmte  
of rook te produceren, wat de gevaren van een klassieke kaars 
volledig wegneemt.

• Gebruiksgemak: de slimme electronica van Smart Candle® 
voorziet in een makkelijk te bedienen laadstation dat de 
kaarsen oplaadt zodat ze de hele dag onafgebroken kunnen 
branden.

• Budgetvriendelijk: de technologie van Smart Candle® 
is verbazingwekkend vriendelijk voor uw budget. Eénmaal  
u het system aangeschaft heeft, bent u verzekerd van minstens 
10.000 branduren per kaars. Bovendien kan u steeds nieuwe 
kaarsen kopen, zonder de laadstations te moeten vervangen.



Kandelaars

Egg
Poly-resin 

Small: 9 x 7,5 cm  
Medium: 13 x 9,5 cm 
Big: 20,5 x 13 cm

Wit, Rood, Amber, Wit Marmer, 
Amber/ Rood, Bruin/ Amber

Cylinder
Poly-resin 

Medium: 14,5 x 8,5 cm   
Big: 19 x 11 cm

Wit, Rood, Amber, Wit Marmer, 
Amber/ Rood, Bruin/ Amber

Cube
Poly-resin 

13 x 9,5 cm 

Wit, Rood, Amber, Wit Marmer, 
Amber/ Rood, Bruin/ Amber

Orb
Poly-resin 

12 x 9 cm 

Wit, Rood, Amber, Wit Marmer, 
Amber/ Rood, Bruin/ Amber

Chianti Bottle
Poly-resin 

30 x 11 cm 

Wit, Rood, Amber, Wit Marmer, 
Amber/ Rood, Bruin/ Amber



Ribbed Cube
Glas | 10 x 7,5 cm

Wit, Rood, Groen, Paars, Amber

Smooth Cube
Glas | 13 x 7,5 cm

Wit, Rood, Groen, Blauw, Paars, 
Fuchia, Bordaux, Oranje

Wax Holder
Wax | 13 x 7,5 cm

Ivoor 

Alabast Vase
Alabast | 12 x 6,5 cm

Marmer effect 

 
Papillon
Metaal , Glas 

14 x 7,5 cm 
 

Wit, Rood, Amber

Outdoor
Poly-resin | 13 x 7,5 cm

Wit, Rood, Amber

Alabast Bowl
Alabast | 11 x 12 cm

Marmer effect

Basic
Glas | 12 x 6,5 cm

Wit, Rood, Groen, Blauw

Soft Tulip /  
Cognac
Glas 

Tulip: 23 x 7 cm 
Bowl: 12,5 x 9,5 cm 

Wit opaal

Saturn /  
Triangel 
Aluminium, Glas 

Saturn Small: 11 x 6 cm 
Saturn Big: 15 x 12 cm 
Triangel: 14 x 10,5 cm

Wit matt

Long Twist  
(Shade)
Aluminium, Glas 

24 x 6 cm 
30 x 12 cm (Shade)

Wit matt 
Shade: Wit, Beige, Zwart



Evolution

18 u Li-ion6 u Intelligent 
Inductie

Brandtijd BatterijOplaadtijd Oplaadsysteem

De Smart Candle® Evolution is beschikbaar  
in twee kleuren: Warm White en Candle Light, 
welke de natuurlijke vlamkleur van een klassiek 
theelichtje het meest benadert. 

Bovendien kan je kiezen tussen een flikkerend  
of een statisch licht. De anti-diefstal beveiliging  
is optioneel.

pin charging  

> laadtoestand wordt weergegeven in de lader

Het gebruiksgemak van de Smart Candle® kaarsen is verbluffend: dankzij de 
krachtige accu’s in de kaarsjes, moeten ze slechts 6 of 10 uren opladen in een 

laadplatform om 14 tot 18 uren te branden. Een laadplatform kan 12 kaarsjes 
tegelijk opladen. Bovendien kunnen tot 4 laadplatforms aan elkaar gekop-

peld worden tot 1 groot laadstation. Een signaal geeft aan wanneer  
de kaarsen opgeladen zijn.

De levensduur van de Smart Candle® kaarsen is meer dan 10.000 
branduren. De kaarsen passen, ongeacht het model, vanzelf-

sprekend in alle gangbare kandelaars.

inductie

> kleurindicatie in kaars geeft laadtoestand weer

2 Oplaadsystemen

Systemen



Platinium Platinium ICG | Platinium ICG Taper Smart Lamp Smart Candle® heeft een oplossing 
voor iedere sitautie, elk probleem 
en ieders budget. Nog niet helemaal 
overtuigd van de troeven dat het 
systeem ook voor u heeft? 

Wij geven u graag een antwoord op 
al uw vragen en helpen u de juiste 
keuze maken. 

Contacteer ons via 
www.smartcandle-benelux.eu

10, 20, 30 u Li-ion10 u Intelligent 
Inductie14 u Li-ion10 u Timer, 

inductie14 u Ni-Mh10 u Timer, 
pin charging

Waar andere Smart Candles®  sfeer brengen, brengt 
de Smart Lamp licht. Met zijn diameter van 8 cm 
en zijn krachtige lampje fungeert hij als een echte 
lamp op tafel. Door de intensiteit van het licht  
aan te passen, kan je de brandtijd verlengen  
tot zelfs 30 uren!

De  Smart Lamp is beschikbaar in de kleuren 
Candle Light en Warm White.

Het laadplatform laadt 3 kaarsen tegelijk op.

In de reeks Platinium bestaan 3 modellen: het typische 
Smart Candle®-lichtje, het waxinelichtje en de lange, 
smalle Taper kaars.

De Smart Candle® Platinium ICG reeks is beschikbaar  
in de kleuren Candle White en Warm Wit.

In de reeks Platinium zijn 2 modellen beschikbaar:  
het typische Smart Candle®-lichtje en de grotere 
siliconenkaars.

Beide komen in de kleuren Amber en Warm Wit.

Une version française est disponible  
sur www.smartcandle-benelux.eu


